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Treść raportu:

Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 25 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki
postanowiła, że Zarząd V kadencji będzie 1-osobowy.
W skład Zarządu V kadencji powołano Pana Zenona Daniłowskiego, któremu powierzono funkcję Prezesa
Zarządu.
Pan Zenon Daniłowski posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii), ukończył Szkołę Główną Planowania i
Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa).
Pan Zenon Daniłowski posiada wiedzę ekspercką z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi, hurtowego obrotu
żywnością, produkcji makaronów oraz przetworów owocowo-warzywnych, programów europejskich dla
przedsiębiorców i społeczności lokalnych oraz form pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.
W latach 1984-1991 pracownik naukowo-dydaktyczny w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (prowadził
badania naukowe z zakresu gospodarki rynkowej oraz zajęcia dydaktyczne ze studentami, brał udział w
konferencjach naukowych w kraju i za granicą). Od 1991 roku Prezes Zarządu spółki Agro-Technika S.A., podmiotu
dominującego grupy kapitałowej funkcjonującej na szeroko rozumianym rynku spożywczym.
Od lipca 2007 roku do maja 2012 roku Pan Zenon Daniłowski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Makarony Polskie S.A.
Pan Zenon Daniłowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki
Makarony Polskie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Makarony Polskie S.A. with a seat in Rzeszów informs that on 25 May 2012 the Supervisory Board decided that
the Management Board of the 5th term shall consist of one person.
Mr Zenon Daniłowski was appointed for the Management Board of the 5th term and was assigned the function of
its President.
Mr. Zenon Daniłowski obtained university education (MA in economy), he graduated from the School of Planning
and Statistics (currently: Warsaw School of Economics).
Mr Zenon Daniłowski has extensive knowledge of managing human resources, wholesale trade of food products,
production of pasta as well as fruit and vegetable preserves, European programmes for entrepreneurs and local
communities as well as types of assistance provided by the state for small and medium enterprises.
During 1984-1991 he worked as a teacher and researcher at the School of Planning and Statistics (in his research
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During 1984-1991 he worked as a teacher and researcher at the School of Planning and Statistics (in his research
he focused on market economy, he also conducted classes for students, and participated in academic conferences
in Poland and abroad). From 1991 he was the President of the Management Board at Agro-Technika S.A., the
dominant entity of a capital group operating in the food market.
From July 2007 until May 2012 Mr. Zenon Daniłowski was the Chairman of the Supervisory Board of Makarony
Polskie S.A.
Zenon Daniłowski has not been registered in the National Bad Debtors Register conducted under the Act on
National Court Register, and he does not run business activity competitive to Makarony Polskie S.A.
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